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Aurinkoista kevättalvea!
Tässä jäsenkirjeessä on ajankohtaista asiaa jäsenillemme
seuramme toiminnasta sekä lisäksi myös Ysinetin
valokuituhankkeen kuulumiset.

Seuramme johtokunta
Syyskokous pidettiin Lehtolassa 1.12.2016, ja se valitsi
vuodeksi 2017 johtokuntaan puheenjohtajaksi Tatu Arvosen,
varapuheenjohtajaksi Heikki Keskisen ja rahastonhoitajaksi
Ari Keskisen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Mari Arvonen,
Ilpo Kolari, Liisa Uusitalo, Topias Orsama, Esa Koliseva ja Kai
Juselius. Sihteerinä toimii Kirsi Arvonen.

Vuoden 2017 jäsenmaksut
Jjäsenmaksut ovat vuonna 2017 samat kuin viime vuonnakin,
eli 10 euroa varsinaisilta ja kannatusjäseniltä sekä 6 euroa
alle 20-vuotiailta. Jäsenmaksut ovat seurallemme tärkeä
tulonlähde, ja niitä tarvitaan mm. Lehtolan kulujen
hoitamiseen.

Orikirppu-tapahtuma
Viime kesän tapaan osallistumme lauantaina 10.6.2017
pidettävään Orikirppu-tapahtumaan, jolloin eri puolilla
Orivettä järjestetään kirpputoreja. Varaa pöytäsi Lehtolan
kirppikseltä ajoissa Kirsiltä, puh. 050-5383099. Järjestämme
Lehtolassa myös kirppiskahvion. Tervetuloa myymään ja/tai
poikkeamaan ostoksilla!
Torstai-illat/talkoot Lehtolassa ja rannalla
Joka torstai-ilta kokoonnumme Lehtolan yläkerrassa saunan
kerhohuoneella ja kesäaikaan sään salliessa kylän yhteisellä
uimarannalla. Aluksi teemme tarvittavat siivous- ja
tuolitalkoot Lehtolassa, sitten ilta jatkuu yhdessäolon,
kesällä uimisen, lentopallon ja makkaranpaiston merkeissä.
Tervetuloa mukaan, olisi mukavaa, jos meitä olisi
tapaamisissa enemmänkin!

Ysinetin valokuituhanke
Seurantalo Lehtola
Vuokraamme Lehtolaa erilaisiin juhliin, kokouksiin,
saunailtoihin ja muihin tilaisuuksiin. Muista tämä vaihtoehto
juhlia suunnitellessasi! Ajantasaisen varaustilanteen ja muuta
infoa näet nettisivuiltamme:
www.pitkajarvennuorisoseura.fi/lehtola.html

Tulevia tapahtumia
Talvi-ulkoilu
Talvi on tänä vuonna ollut suosiollinen retkiluistelun
kannalta, vaikka hiihtokelit ovatkin olleet lumen vähyyden
vuoksi huonot. Kylänrannassa on retkiluisteluratojen lisäksi
pidetty talkoovoimin kunnossa pelikenttää. Ilmoittelimme
tietoja radasta Aamulehden Moro-liitteen juttuun, ja
retkiluistelijoita onkin ollut mukavasti liikkeellä. Nyt alkavat
lämpimät kelit jo enteillä kauden päättymistä, mutta
toivottavasti vielä saadaan kunnon pakkasia.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan ulkoilemaan, ota
ystäväsikin mukaan! Radan tilanteesta saat tietoa
liittymällä ”Luistelua Pitkäjärvellä” –Facebook-ryhmään.
Seuran vuosikokous
Seuramme vuosikokous pidetään Lehtolassa torstaina
30.3.2017 klo 19. Tervetuloa mukaan!
Teatteriretki
Ensi kesänä Pyynikillä esitetään ”Niskavuoren nuori
emäntä”, ja nuorisoseurojen perinteinen retkipäivä on
juhannuksen jälkeinen tiistai, siis 27.6.2017 klo 18. Olemme
vaihtoehtona pohtineet myös Sappeen kesäteatterin
”Räminää ja räystäskouruja” –näytelmää. Pysy kuulolla,
tiedotamme kohteesta seuran facebook-sivuilla.

Helmikuun lopulla 2017 Ysinetti sai viimein ELY-keskukselta
päätöksen hankkeelle myönnettävästä avustuksesta.
Ysinetti tiedottaa: ”Avustushakemuksemme on nyt
hyväksytty Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Osuuskuntamme
pääsee jatkamaan valokaapeliverkon rakentamista tulevana
suvena. Nopea ja vakaa verkko laajenee nyt myös Aakkolan,
Leppähampaan ja Pitkäjärven alueille.” Lisätietoa:
www.ysinetti.fi ja www.facebook.com/Ysinetti

Seuran tiedotuskanavat
 Nettisivut www.pitkajarvennuorisoseura.fi
*täältä löydät mm. Lehtolan varaustilanteen
 Seuran Facebook-sivu
https://www.facebook.com/pitkajarvennuorisoseura
 Luistelua Pitkäjärvellä –Facebook-ryhmä
* Liity mukaan!
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